ACESSIBILIDADE
DIGITAL
Criando Documentos
Acessíveis para Pessoas
com Deficiência Visual

Por Aguijane Menezes
DescriçãodaImagem: Fotografia de fundo com o foco no olho de uma mulher. Ao redor do olho, várias setas brancas e
códigos de programação com os número 0 e 1.

De acordo com o professor Romeu
Kazumi Sassaki:
"a acessibilidade
comunicacional é aquela que
se dá sem barreiras na
comunicação interpessoal (face
a face, língua de sinais), escrita
(jornal, revista, livro, carta,
apostila etc.) e virtual
(acessibilidade digital)."

ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL
A comunicação é essencial para o
desenvolvimento do ser humano. Para
garantir a acessibilidade comunicacional, é
preciso eliminar as barreiras que impeçam a
comunicação de um indivíduo.
Acessibilidade Comunicacional é eliminar
barreiras que impeçam a comunicação do
indivíduo, possibilitando o pleno acesso à
comunicação interpessoal, escrita e também
virtual. É quando a linguagem utilizada
alcança todas as pessoas.
Quase tudo o que sabemos sobre o
conhecimento produzido chega até nós por
meio das Tecnologias da Informação e
Comunicação - TIC.

No âmbito dessa dimensão comunicacional,
destaca-se a acessibilidade digital, que
consiste em uma série de recursos que
possibilita a navegação, compreensão e
interação de qualquer pessoa na Web,
independentemente das dificuldades que
tenha, sem ajuda de ninguém. Em outras
palavras: uma internet acessível para todos.
Dessa forma, um conteúdo só é acessível se
todas as pessoas puderem usufruí-lo,
independente da limitação ou deficiência.

ACESSIBILIDADE DIGITAL
Com o uso crescente das Tecnologias de
Informação e Comunicação-TIC, utiliza-se
cada vez mais a Internet para realizar
atividades cotidianas, como estudo, trabalho,
lazer e relações sociais.
A acessibilidade digital envolve oferecer
condições para que todas as pessoas,
independente da deficiência, possam navegar
e interagir com segurança e autonomia em
sites e serviços disponíveis na web.
Por incluir diversos tipos de mídia, a Internet
tem como atrativo, o uso de vídeos e imagens
estáticas, que por não poderem ser vistas,
impedem o usuário de compreender o
significado da mensagem
que está
recebendo.

Para garantir acessibilidade digital às pessoas
com deficiência visual, é preciso que sites e
os conteúdos sejam acessíveis e navegáveis
por leitores de tela, através do teclado.
É preciso entender que nós que enxergamos,
ao abrirmos uma página, de imediato já
identificamos a estrutura de toda a página.
Título no topo ao centro, imagem, e texto logo
abaixo. Mas para a pessoa cega, não
funciona da mesma forma. As informações
são transmitidas de forma linear, uma após a
outra. Sendo assim, é preciso se certificar de
que a navegação por teclado segue uma
sequência lógica. Caso contrário, o usuário
que não enxerga terá dificuldades de entender
as informações.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
Para o estabelecimento de uma comunicação,
é preciso que o receptor entenda a
mensagem do emissor.
Como garantir que as pessoas com
deficiência visual tenham pleno acesso às
informações compartilhadas nas mídias
digitais?
Para que as informações transmitidas pelas
imagens
(fotografias,
mapas,
gráficos,
tabelas, ilustrações etc), sejam acessadas
pelas pessoas cegas, é necessário o uso de
Tecnologias Assistivas, que são produtos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços
que
ampliam
habilidades
funcionais de pessoas com deficiência.

DEFICIÊNCIA VISUAL
O termo deficiência visual não significa,
necessariamente, total incapacidade para ver.
Existem vários graus de visão residual, que
caracterizam a deficiência visual, que inclui as
pessoas cegas e com baixa visão. Dessa
forma, tanto a pessoa com baixa visão como a
pessoa cega, são pessoas com deficiência
visual.
A cegueira prejudica o exercício de tarefas
rotineiras exercidas através do olhar, de
maneira que sua realização só possa
acontecer de formas alternativas. A cegueira
total pressupõe completa perda da visão,
isto é, quando não existe nem a percepção da
luz.

BARREIRAS
Quando uma pessoa com deficiência visual
tem dificuldade em realizar determinada
atividade no local de trabalho porque não
existem leitores de tela nos computadores,
significa que o ambiente é que está lhe
impondo barreiras.
Assim, a deficiência desloca-se da pessoa
para o ambiente. Dessa forma, se o ambiente
estiver adaptado, a funcionalidade da pessoa
com deficiência pode ser igual ou muito
próxima a de qualquer outra pessoa.

EMPATIA
Acessibilidade Digital tem a ver com muita
coisa, e principalmente com empatia.
Entender a realidade do outro, mesmo sem
viver o que ele vive. Imagine como seria se
você não pudesse ver nenhuma das fotos que
você tem o costume de curtir nas redes
sociais dos seus amigos?
É extremamente importante, do ponto de vista
humano, que todas as pessoas possam
aproveitar a tecnologia e os meios de
comunicação e entretenimento. Permitindo
que todos os usuários possam usufruir com
autonomia dos benefícios que a internet nos
proporciona.

PORQUE ACESSIBILIDADE DIGITAL É
IMPORTANTE?
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) estabelece
que é obrigatória a acessibilidade para
páginas web e sites de qualquer organização
(empresas privadas, fundações, institutos e
órgãos do governo) com sede ou
representação
comercial
no
território
brasileiro.
Neste momento, em que as relações sociais
de estudo, trabalho e lazer, estão
acontecendo, prioritariamente, de forma
remota, é de extrema relevância que os
documentos
compartilhados
estejam
plenamente acessíveis para todos.

DESCRIÇÃO DE IMAGENS
Nas redes sociais, faça a descrição das
imagens postadas, seja no próprio texto da
legenda ou no campo apropriado, chamado
de "Legenda Alternativa".
Ao enviar um e-mail ou mensagem
instantânea com imagem, descreva essa
imagem, mesmo de que forma sucinta.
De forma resumida, sua descrição precisa
responder: o que, como e onde.
Evite o excesso de informações, seja objetivo
e destaque apenas os elementos essenciais
das imagens.

PORQUE DESCREVER IMAGENS?
Na sociedade moderna as imagens dominam
o espaço e o texto tem papel coadjuvante.
Imagens geralmente são utilizadas para
complementar um texto ou até mesmo para
substituí-los. Isso acontece porque toda
imagem traz informações em si mesmas.
Imagens são informações visuais.
Para que as pessoas cegas, que utilizam
computadores e smartphones com leitores de
tela, acessem as informações contidas nas
imagens, é necessário descrevê-las.
Esses programas reconhecem o texto que
está na tela e o transforma em áudio, por
meio de voz sintetizada. Caso as imagens não
sejam descritas, o conteúdo não estará
acessível.

Estratégia de SEO
Descrever imagens e utilizar o Texto
Alternativo é uma importante estratégia de
SEO, que faz o seu site, ou página de redes
sociais a serem priorizados nas ferramentas
de busca, aumentando o alcance das
postagens.

Descrição Explicativa
Descrever imagens e utilizar o Texto
Alternativo é uma importante estratégia de
SEO, que faz o seu site, ou página de redes
sociais a serem priorizados nas ferramentas
de busca, aumentando o alcance das
postagens.

Se uma imagem adicionar informações
importantes a um documento, inclua uma
descrição que transmita essa mensagem.
Além de dizer que imagem é essa, e
descrever as principais características da
imagem, você pode acrescentar informações
que expliquem, por exemplo, qual a relação
da imagem com o tema em questão.
Por exemplo, se o seu texto é sobre o
Renascimento e você escolhe uma imagem
de Leonardo da Vinci, coloque na legenda a
descrição da imagem e explique porque você
escolheu o Leonardo da Vinci como
representante do Renascimento. Se você o
escolheu por considerá-lo o artista que melhor
representa
as
características
desse
movimento, informe isso na sua descrição.

Essa descrição explicativa vai enriquecer de
forma significativa o entendimento de todas as
pessoas que lerem o seu documento,
permitindo-lhes estabelecer conexões mais
profundas que lhes permitam entender qual a
relação da imagem com a temática em
questão. Sem falar que vai tornar o seu
documento acessível às pessoas com
deficiência visual que utilizam softwares
leitores de tela.

COMO CRIAR DOCUMENTOS
ACESSÍVEIS NO WORD
Utilize os Estilos
Utilizar bem os estilos (Título1, Título2, Título3 etc.) é fundamental
para que um documento do Word seja acessível. Utilize-os sempre
para formatar os títulos, em vez de simplesmente modificar a
formatação da fonte. Os estilos facilitam a navegação com leitor de
tela. Além disso, um usuário cego não tem como perceber a
hierarquia visual dentro de um texto. No entanto, quando um título é
formatado utilizando o estilo Título1, por exemplo, o leitor, ao passar
por ele, informa que se trata de um título de nível 1 e assim por
diante.

Descreva as Imagens
Para que pessoas cegas saibam as informações que são
transmitidas através de imagens, é preciso descrevê-las. Os leitores
de tela só informam o conteúdo de uma imagem quando elas são
descritas pelo autor do documento. A descrição pode ser fornecida
de três maneiras: na caixa de texto alternativo, na legenda da figura
ou no próprio contexto.

Como Inserir o Texto Alternativo
Algumas versões mais recentes do word tem formas
diferentes de adicionar texto alternativo, mas, de
maneira geral, os passos são bem simples:
1. Clique com o botão direito do mouse sobre a
imagem;
2. No menu pop-up, escolha "Editar Texto
Alternativo"

3. Descreva sua imagem no painel "Texto Alt" que aparecerá na tela.

PIETÁ.
Escultura
em
mármore
de
Michelangelo, ano de 1499. A obra representa
o amor materno incondicional, com Maria e o
corpo de seu filho Jesus, já sem vida, em seus
braços (continue sua descrição).

Se a sua imagem é apenas decorativa, não há necessidade de
descrevê-la.

Imagens complexas, como gráficos, mapas e organogramas exigem uma descrição
mais detalhada. Essa descrição beneficia não apenas pessoas que utilizam leitor de
tela, mas também aquelas com dificuldade para compreender dados em gráficos e,
diagramas complexos. Há também as pessoas daltônicas e com baixa visão, que
podem ter dificuldade para diferenciar cores em gráficos.
Dessa forma, as informações do gráfico podem ser explicadas.
Por exemplo: "O gráfico acima demonstra que 25% dos alunos do terceiro ano
preferem comédia; 14%, romance; 34%, ação; 20%, terror; e 5%, drama."

Utilize Atalho Para Iniciar uma Nova
Página
Para iniciar uma nova página, pressione Ctrl+Enter, ao invés de teclar
Enter inúmeras vezes. Utilizar Ctrl+Enter é importante, para que o
usuário com leitor de tela não precise passar por todas as linhas em
branco – que são lidas pelo leitor de tela como “em branco” – e possa
ir direto ao conteúdo da próxima página.

Evite Dividir o Documento em Colunas
Na navegação utilizando as setas, o leitor de tela passa apenas pela
primeira coluna de cada página.

Não Utilize Caixas de Texto
Leitores de tela ignoram caixas de texto, ou seja, um usuário utilizando
leitor de tela não tem acesso ao conteúdo inserido dessa forma. Em
vez disso, digite normalmente o texto e depois coloque uma borda ao
seu redor. O efeito será o mesmo.

Evite Informações Importantes no
Cabeçalho ou Rodapé
Infelizmente, a maioria dos leitores de tela ainda não realiza a leitura
de cabeçalho e rodapé automaticamente.

Disponibilize Sumário Utilizando
Hiperlinks
Em documentos longos ou com vários títulos, disponibilize um sumário
com hyperlinks para as diversas seções. Isso facilita a navegação pelo
teclado, tanto para pessoas com deficiência física ou mobilidade
reduzida quanto para usuários de leitor de tela. Além do mais, ter a
opção de saltar para a seção desejada, sem ter que procurá‐la por
todo o documento, é útil para todas as pessoas.

Como Inserir Links mais Acessíveis
Muitas vezes, em um documento, precisamos inserir links de acesso
a alguma página externa com conteúdo relevante para o tema que
estamos desenvolvendo em determinado documento. Muitas vezes
esses links são grandes, com várias letras e números, que podem
dificultar que o usuário cego entenda para onde será direcionado com
este link. Para facilitar esse acesso para pessoas cegas que utilizam
leitores de tela, podemos tornar esse link mais "amigável",
descrevendo de forma mais objetiva o local para onde este link te
direcionará.
Por exemplo, se o link que você deseja compartilhar, levará o leitor
para a página da microsoft com um vídeo explicativo sobre como
fazer a edição de um link acessível, é possível editar a aparência
desse link. Dessa forma, em vez de aparecer o endereço completo,
como
https://www.youtube.com/watch?v=UsqNPKBfZr0
aparecerá Como gerar links acessíveis . Essa simples mudança na
aparência, pode facilitar para o usuário, que decidirá se deseja abrir o
link imediatamente ou não.
Para editar a aparência do link é bem simples. Após digitá-lo,
selecione-o e clique em "Inserir". Na janela pop-up, no campo
"Texto para Exibição", digite a descrição do seu link. Para ver
detalhadamente como fazer essa configuração, acesse o vídeo
através do link no parágrafo acima.

COMO DESCREVER
Ao descrever uma imagem, comece
anunciando que tipo de imagem será descrita:
fotografia, cartoon, gráfico, ilustração etc.
Descreva os elementos na ordem em que
aparecem, seguindo a ordem natural de
leitura e escrita ocidental, que é de cima
para baixo e da esquerda para a direita.
Ordem natural de escrita
ocidental.
De cima para baixo
Da esquerda para a direita

Informe as Cores
Ao descrever uma imagem, mencione as
cores. As cores são elementos importantes no
processo de comunicação. Elas possuem
significados socialmente construídos e
influenciam nossos sentidos e decisões.
Se ficar em dúvida entre colocar a descrição
na legenda ou no texto alternativo, use a
legenda. Dessa forma, as pessoas com baixa
visão e daltônicos, que geralmente não
utilizam leitores de tela, possam compreender
melhor detalhes mais específicos, que podem
passar despercebidos.

Fontes
É recomendável a utilização de fontes
tipográficas mais acessíveis, como por exemplo:
arial, verdana, helvética, univers e folio.
Fontes com serifa dão a impressão de estarem
unidas em razão dos prolongamentos nos fins
das hastes das letras, e por isso devem ser
evitadas.
Fontes muito elaboradas, distorcidas, com efeito
tridimensional, manuscritas ou sombreadas,
assim como a utilização de itálico, não devem
ser utilizadas.

Tamanho das Fontes
É recomendável a utilização de fontes com
tamanho mínimo de 14pt, para garantir que
pessoas com baixa visão e idosos leiam sem
dificuldades.

QUE FONTES USAR?

SEM SERIFA
(liberada)

COM SERIFA
(EVITE)

Arial
Verdana
Helvética
Univers

Folio

Times New Roman
Cambria
Georgia
Book antiqua
Courier New

ENFEITES E SOMBREADOS
(NÃO USE)

Fonte cursiva
Fonte decorada

Itálico
TEXTO TODO EM
MAIÚSCULA

CONTRASTE VISUAL
Os documentos devem oferecer um bom contraste
entre a fonte e o plano de fundo. Esse contraste é
importante para que pessoas com baixa visão e
daltônicos possam ler o texto sem dificuldades. um
contraste ruim pode dificultar a percepção.

BAIXO CONTRASTE
Não usar!
Fundo branco, fonte amarela

ALTO CONTRASTE
Liberado
Fundo branco, fonte preta

Fundo preto, fonte branca

Fundo amarelo, fonte branca
Fundo vermelho, fonte verde
Fundo amarelo, fonte azul

fundo azul, fonte verde

Fundo azul escuro, fonte branca

Fundo cinza claro, fonte preta

Fundo amarelo, fonte preta

REUNIÕES ACESSÍVEIS
Em reuniões e palestras, a audiodescrição
também pode fazer muita diferença.
Para garantir que sejam plenamente
acessíveis às pessoas cegas, é importante
descrever as imagens dos slides utilizados
nas apresentações.
Se você planejou uma apresentação com
slides e colocou imagens como fotografias,
tabelas ou gráficos, descreva-os brevemente.
Essas
descrições
não
precisam
ser
complexas e cheias de detalhes. O objetivo é
fazer com que a pessoa cega receba as
mesmas informações que os videntes, para
que compreendam melhor o que você está
explicando. Afinal de contas, se essas
imagens não fossem significativas, elas não
estariam na sua apresentação, concorda?

Autodescrição
Agora que você já sabe que a audiodescrição
é importante em reuniões e palestras, que tal
se autodescrever para os participantes? Se
houver um participante com deficiência visual,
se autodescreva logo no início. Isso fará uma
grande diferença, acredite!
Exemplo: Olá pessoal, eu chamo Jane, tenho um metro e
setenta de altura, sou negra, tenho os cabelos longos e
pretos, que estão escovados. Meus olhos são castanhos
escuros, o nariz é comprido e a boca pequena. Uso um
óculos de grau com armação arredondada e estou vestindo
uma blusa branca com bolinhas pretas. (só descreva o
que está visível no vídeo, não há necessidade de
mencionar se está usando saia, short, pijama ou se está de
chinelo ou meias). Estou no meu home-office e atrás de
mim, sobre uma parede mostarda, há dois quadros com
moldura branca e logo abaixo, um cabideiro com chapéu
pendurado.
Essa descrição é apenas uma
das
infinitas
formas
que
podemos
fazer
uma
autodescrição.
Descreva apenas o essencial
para que o interlocutor com
deficiência visual possa ter uma
ideia da pessoa que está
conversando com ele, do outro
lado da tela.
Evite o excesso, afinal de
contas, você está em uma
reunião,
e
não
numa
conferência de audiodescrição,
não é verdade?

Dicas de Como Ser Inclusivo nas Mídias
Sociais
Torne o texto acessível. Escrever com
clareza torna o texto mais acessível e
compreensível. E isso beneficia a todos.
Simples Assim.
Antes de publicar, leve em consideração
como seu texto será lido por softwares leitores
de tela (utilizados por pessoas cegas) ou
pessoas com dificuldades de aprendizagem
ou sem nenhuma familiaridade com o
assunto. Sua escrita é clara e direta o
bastante para que qualquer um consiga
entender a sua mensagem?
Utilize linguagem simples, evite jargões, ou
termos técnicos, a menos que seja apropriado
para o seu público-alvo.

Não abuse de letras maiúsculas. Elas
podem ser difíceis de ler para os leitores de
tela. Frases inteiras escrita com letras
maiúsculas podem ser soletradas letra-porletra, o que pode prejudicar o entendimento
das palavras e do texto como um todo.
Ao usar as Hashtags, coloque a primeira letra
de cada palavra em maiúscula para torná-las
mais legíveis, inclusive para pessoas com
baixa visão.
Dependendo da configuração do leitor de tela,
sinais de pontuação podem ser lidos em voz
alta. Esteja ciente disso ao utilizar símbolos
no meio do seu texto.
Por exemplo, não utilize o @ para se referir
a um gênero neutro. Em vez de digitar
Tod@s ou Todxs, utilize o termo Todes, com
E. Isso facilita a leitura e entendimento das
pessoas cegas.

Limite o uso de emojis. Iss não quer dizer que
você não deve utilizá-los, apenas use com
cautela e procure saber como esses softwares
fazem a leitura de determinados emojis.
Alguns são lidos como "cara de choro alto" ou
"monte de cocô".
Use períodos curtos. É preferível que você
utilize vários períodos curtos do que frases
longas e cheias de conectivos. Isso facilita o
entendimento.
Descreva as imagens e transmita o seu
conteúdo para todos.
Há uma grande lacuna entre descrever
"imagem de um gráfico" e "gráfico em barras
verticais que demonstram o aumento nos
incêndios florestais nos últimos anos".

Compartilhe humor. A descrição não precisa
ser excessivamente formal e pode transmitir o
que é fofo ou engraçado. Para isso, nas suas
postagens, certifique-se de que isso também
esteja refletido na descrição que você fez para
que todos possam aproveitar e entender a
vibe do que você compartilha. Por exemplo,
ao postar uma selfie, você pode descrever
"selfie minha onde acho que meu cabelo rosa
parece muito fofo hoje."

Como os Cegos Utilizam o computador?
Para saber, clique na
imagem e assista ao vídeo.

Experiência de Compra Online
Já para para imaginar como
é a experiência de compra
online de uma pessoa
cega? Para saber, clique na
imagem e assista ao vídeo.

Como os Cegos vêem Emoji?
Será que os emojis são acessíveis aos cegos? Para
saber, clique nos emojis abaixo e assista ao vídeo.
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